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Leden van de Commissie Ruimte

Mijn naam is Marc de Bruijn. Ik spreek in namens de Vereniging Omwonenden Meer en Bosch. De 
vereniging is vanaf 1998 gesprekspartner van de gemeente en Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland, de eigenaar van Meer en Bosch. De meest recente keer dat we hebben ingesproken in de 
Raadscommissie Ruimte over Meer en Bosch was 18 april 2018. Eind december jongstleden hebben 
we alle omwonenden van Meer en Bosch en ook de fracties in de gemeenteraad weer op de hoogte 
gesteld van de stand van zaken betreffende Meer en Bosch via onze Nieuwsbrief. Ik zal deze voor de 
zekerheid nog eens naar alle fracties doen toekomen. Hier staat al twintig jaar heel consistent hoe 
we denken over wat er wel en wat er niet kan op Meer en Bosch. Grote kop in die Nieuwsbrief was: 
2020: Jaar van de waarheid voor Lorentz de Haaslaboratorium? We zeiden daar opnieuw: wat er gaat 
gebeuren met het Lorentz de Haas is essentieel voor Meer en Bosch en de omwonenden. 

Dat er nu gekeken gaat worden naar huisvesting van de Nicolaas Beetschool in Lorentz de Haas 
vinden we als VOMB in principe een positieve ontwikkeling. Positief voor de buurt en gegeven het 
Integraal Huisvestingsplan Basisscholen blijkbaar ook voor heel Heemstede. Complimenten hiervoor.

Straks een mooie school op Meer en Bosch klinkt goed. Maar we moeten goed nadenken over hoe de 
functies zorg, wonen en onderwijs zich tot elkaar verhouden. Op het terrein van Meer en Bosch 
wonen natuurlijk een aantal cliënten met hun eigen zorgbehoeften en in de polikliniek worden 
dagelijks onderzoeken gedaan. Hoe lopen die stromen mensen in relatie tot de stromen kinderen, die 
dagelijks veilig naar en van school moeten kunnen? De Nicolaas Beets stond apart aan de rand van 
Meer en Bosch en komt er nu dan centraal te liggen. Dat is heel anders. Ontsluiting aan de kant van 
de Glipperdreef ligt voor de hand.

Het Lorentz de Haaslaboratorium dan als hoofdgebouw van de Nicolaas Beetsschool. Een met 
respect gerenoveerd gemeentelijk monument met ernaast in plaats van de huidige laagbouw 
beperkte nieuwbouw voor een gymzaal of aula. Het geheel in een parkachtige groene omgeving, met 
ruimte voor spelen en sporten, zoals we nu al dagelijks zien dat de Voorwegschool gebruik maakt van 
het veld aan de Meerweg. Het is logisch en ook afgesproken dat er qua planvorming aangesloten 
wordt bij het Vlekkenplan van 2018. Maar wat we missen als VOMB is dat er niets wordt gezegd over 
de oostelijke strook van Meer en Bosch, het Veld aan de Meerweg en de bosschages achter de 
woningen aan de Meer en Boslaan, terwijl deze gewoon deel uitmaakt van Meer en Bosch. Het is nu 
een uitgelezen moment om hiervan definitief een groene, parkachtige omgeving rondom de school 
te maken.

Leden van de Commissie Ruimte. Indertijd heeft wethouder Hardesmeets toegezegd dat 
ontwikkeling van Meer en Bosch zou geschieden in een tripartite-overleg tussen gemeente, SEIN en 
omwonenden. Hier zijn we weer. 
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